
STACJA POGODY BEZPRZEWODOWA

MODEL: AG246B
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Bezprzewodowa, elektroniczna stacja pogody z czujnikiem bezprzewodowym, niezwykle 
przydatna w każdym domu. Wyposażona w duży, czytelny wyświetlacz LCD, który 
wskazuje wszystkie najważniejsze pomiary meteorologiczne takie jak temperatura, 
ciśnienie oraz wilgotność powietrza. Dodatkowo, stacja wyposażona została w funkcję 
zegarka, budzika i kalendarza, dzięki czemu z powodzeniem zastąpi Twój standardowy 
radiobudzik!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Nowoczesna, atrakcyjna wizualnie stacja pogody z dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD. 
• Podstawowe funkcje urządzenia: pomiar temperatury i ciśnienia oraz wilgotności zegar z budzikiem 

oraz kalendarz! 
• Specjalny otwór z tyłu urządzenia umożliwia zawieszenie stacji na ścianie. 
• Rozkładana podpórka umożliwia ustawienie stacji na blacie stołu czy biurka. 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie (stacja pogody): 2x LR6 AA / DC 5V - brak w zestawie! 
• Zasilanie (czujnik zewnętrzny): 2x LR6 AA - brak w zestawie! 
• Częstotliwość działania czujnika: 433,92 MHz 
• Zasięg czujnika: maksymalnie do 60 m 
• Pomiar temperatury w dwóch jednostkach (°C lub °F) 
• Pomiar temperatury powietrza: od -30°C do +50°C 
• Pomiar ciśnienia atmosferycznego: od 600 hPa do 1100 hPa 
• Pomiar wilgotności powietrza: od 20% do 95% RH 
• Wyświetlanie faz księżyca oraz prosta prognoza pogody. 
• Estetyczny podział warunków zewnętrznych oraz wewnątrz budynku. 
• Zapamiętywanie minimalnych i maksymalnych pomiarów 
• Kalendarz (wyświetla dzień i miesiąc do 2099 roku) 
• 2 tryby wyświetlania czasu (12h / 24h) 
• Automatyczna aktualizacja czasu (DCF) 
• Wbudowany budzik (alarm) 
• Wymiary stacji: 17,5 cm x 17 cm x 13 cm 
• Wymiary czujnika: 5 cm x 2,5 cm x 9,5 cm 
• Długość przewodu: 150 cm 
• Waga: 350 g 
• Kolor: czarny

2. Użytkowanie

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:

→ Umieść  2x  baterie  AA pod  tylną  klapką  zewnętrznego  czujnika  (pamiętając  o  odpowiedniej
polaryzacji  +  -  ), czujnik  uruchomi  się  automatycznie  i  wskaże  temperaturę  oraz  wilgotność
powietrza w %RH. Umieść czujnik zewnętrzny w zacienionym miejscu poza domem, nienarażonym
na opad atmosferyczny.
→ Przed  rozpoczęciem  użytkowania  umieść  pod  tylną  klapką  stacji  pogody  2x  baterie  AA
pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + -
→  Urządzenie  uruchomi  się  automatycznie  po  włożeniu  baterii.  Na  wyświetlaczu  zostaną
standardowo wyświetlone temperatura zewnętrzna i wewnętrzna w stopniach Celsjusza, wilgotność
powietrza zewnętrzna i wewnętrzna w % RH, prognoza temperatury i  wilgotności,  bieżący czas,
aktualna faza księżyca oraz prognoza pogody wraz z ciśnieniem atmosferycznym w hPa.
→ Zapoznaj się z rozmieszczeniem informacji na wyświetlaczu!
-  Po  lewej  stronie  znajdują  się  wskazania  zewnętrznej  stacji  pogody  (OUTDOOR),  na  górze
temperatura  zewnętrzna  wraz  z  trendem  (spadek,  utrzymanie,  wzrost)  oraz  na  dolewilgotność
powietrza na zewnątrz (wraz z trendem). Na środku (górna część) znajduje się prognoza pogody
(oznaczona  piktogramami)  oraz  ciśnienie  atmosferyczne  wraz  z  tendencją  (spadek,  wzrost,
utrzymanie) zgodnie z wybraną jednostką. Po prawej stronie (INDOOR) znajdują się temperatura i
wilgotność wewnętrzna wraz z tendencjami (analogicznie jak zewnętrzna po lewej) oraz wskazanie
biometu/komfortu w 5 stopniowej skali (nad wskazaniem temperatury).

USTAWIENIA CZASU, DATY I JEDNOSTEK:

-  Wciśnij  przycisk  ustawień  (zębatka) na  tylnym panelu  aby  zmienić  tryb  wyświetlania:  czas  i
kalendarz zamiast sekundnika albo czas razem z sekundnikiem.
- Zmiana jednostki temperatury: Wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez około 2 sekundy i
przejdź do ustawień. Zmień jednostkę temperatury (C / F) poprzez kliknięcie strzałki góra / dół na
tylnym panelu. Kliknij przycisk zębatki aby zapisać ustawienie.
- Zmiana jednostki ciśnienia: Ponownie wciśnij przycisk zębatki. Zmień jednostkę ciśnienia (hPa /
inHG) strzałkami góra / dół na tylnym panelu.
- Zmiana trybu wyświetlania czasu:  Ponownie wciśnij przycisk zębatki. Zmień tryb wyświetlania
czasu (12h / 24h) strzałkami góra / dół.
-  Ustawienie  czasu:  Wykorzystując  strzałki  góra  /  dół  oraz  przycisk  zebątki  kolejno  ustaw
wartości:  godzina,  minuta,  kolejność  miesiąc/dzień,  rok,  miesiąc,  dzień  oraz  język  interfejsu.
(zatwierdzenie  wartości  oraz  przejście  do  zmiany  kolejnej  to  jednokrotne  wciśnięcie  przycisku
zębatki).

USTAWIENIA BUDZIKA I DRZEMKI:

→ Aby ustawić budzik, należy wcisnąć  przycisk z ikoną budzika  dwukrotnie (przejście w tryb
alarmu oraz aktywacja budzika „ON”). Aktywowany budzik oznaczony jest ikoną dzwonka w dolnej
części wyświetlacza. Aby wyłączyć alarm ponownie wciśnij przycisk budzika dwukrotnie.
→  Aby ustawić godzinę i minutę alarmu, przytrzymaj przycisk budzika przez około 2 sekundy.
Następnie strzałkami góra / dół ustaw godzinę alarmu, zatwierdź przyciskiem zębatki, ustaw minutę
alarmu (strzałki góra / dół). Wciśnij przycisk budzika aby zatwierdzić ustawienie alarmu.
→  Ustawienie drzemki: po zatwierdzeniu ustawień alarmu wciśnij przycisk  strzałki w górę aby
ustawić wartość od 5 do 60 minut,  zaś aby wyłączyć drzemkę wciśnij  przycisk  strzałki  w dół  i
zatwierdź ustawienia wciskając przycisk budzika.
→  Wyłączenie  alarmu: Przytrzymaj  przycisk  dotykowy  na  górze  budzika  bądź  dowolny  inny
przycisk na tylnym panelu.
→ Wyłączenie drzemki: Wciśnij przycisk dotykowy aby wyłączyć alarm do czasu kolejnej drzemki.
Przytrzymaj przycisk dotykowy aby całkowicie wyłączyć alarm i dezaktywować kolejne drzemki.



USTAWIENIA POGODY:

→ Fazy księżyca: 
Urządzenie automatycznie wyświetla aktualną fazę księżyca pod warunkiem ustawienia prawidłowej
daty  (rok,  miesiąc,  dzień).  Przy  całkowicie  zaczernionym  księżycu  jest  to  nów,  zaś  np.  przy
całkowicie widocznym księżycu jest to faza pełni. 

→ Komfort / biomet: 
Urządzenie  automatycznie  wyświetla  komfort  termiczny  biorąc  pod  uwagę  temperaturę  oraz
wewnętrzną wilgotność powietrza (5 stopniowa skala, górna część wyświetlacza nad wskazaniem
temperatury wewnętrznej). 

→ Wyświetlanie temperatury/wilgotności/ciśnienia oraz trendów pogody: 
Wskazania  pogody  są  wyświetlane  na  ekranie  zgodnie  z  opisem  w  punkcie  „Przygotowanie
urządzenia”.

→ Połączenie z czujnikiem zewnętrznym: 
Urządzenie powinno automatycznie połączyć się z czujnikiem zewnętrznym i  zacząć wyświetlać
jego wskazania po lewej części wyświetlacza. Prawidłowe połączenie jest sygnalizowane ikoną sieci
przy wskazaniu temperatury zewnętrznej.
UWAGA: W przypadku problemu z połączeniem wciśnij i przytrzymaj strzałkę w dół przez około
3 sekundy – urządzenie powinno automatycznie połączyć się z czujnikiem zewnętrznym.

→ Pamięć pomiarów: 
Wciśnij przycisk MEMORY aby wyświetlić maksymalne wskazania temperatury oraz wilgotności.
Wciśnij przycisk MEMORY drugi raz aby wyświetlić wskazania minimalne.
Wciśnij przycisk MEMORY po raz trzeci aby powrócić do aktualnych wskazań.
Aby zresetować wyniki wciśnij i przytrzymaj przycisk MEMORY przez około 2 sekundy.

→ Ustawienie alarmu meteo:
Wciśnij przycisk „termometr” aby włączyć alarm meteo. Wyświetlenie ikony termometru nad 
wskazaniem temperatury zewnętrznej oznacza aktywację funkcji.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk termometru przez około 2 sekundy aby ustawić alert wysokiej 
temperatury (HI) i ustaw strzałkami góra/dół wartość temperatury. Zatwierdź ustawienie przyciskiem 
termometru. Teraz ustaw alert niskiej temperatury (LO) strzałkami i zatwierdź ustawienie (jw.)
- Alert przymrozku/gołoledzi: Urządzenie automatycznie wyświetla alarm gołoledzi (ikona ICE) 
gdy temperatura na zewnątrz mieści się w przedziale -1 do +3 stopnie Celsjusza.

→ Prognoza pogody:
- Urządzenie wyświetla prognozę pogody (górna, środkowa część) wykorzystując 6 piktogramów 
(słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurno, deszczowo, silny deszcz/burze oraz śnieg).
- Prognoza jest aktualizowana co 12h na podstawie ciśnienia atmosferycznego. Wraz z prognozą 
pogody podawana jest tendencja rosnąca, stała albo spadkowa ciśnienia atmosferycznego (strzałki)
UWAGA: W przypadku gwałtownych zmian pogody 

→ Bateria i podświetlenie:
- Niski stan baterii: Alarm baterii jest sygnalizowany wyświetleniem ikonki baterii na ekranie 
urządzenia.
- Ustawienie podświetlenia: Gdy urządzenie działa na bateriach, podświetlenie uruchamia się po 
kliknięciu przycisku dotykowego na górze urządzenia. Podświetlenie gaśnie samoczynnie po 
kilkunastu sekundach. Gdy urządzenie jest podłączone do zasilana za pomocą dołączonego w 
zestawie kabla USB, możemy wyregulować jasność w 4 poziomach poprzez kolejne kliknięcia 
przycisku słoneczka na tylnym panelu urządzenia.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury i opadów atmosferycznych.

• Jeżeli wystąpił zanik komunikacji z czujką należy zresetować urządzenie 
wyjmując i wkładając baterie bądź postąpić zgodnie z instrukcją (patrz punkt 
„Połączenie z czujnikiem zewnętrznych).

• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych 
detergentów!

• W razie wystąpienia awarii nie podejmuj samodzielnej próby naprawy (wiąże się 
to z utratą gwarancji oraz prawa do skorzystania z rękojmi).

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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